
1

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
София 1700, Студентски град "Хр.Ботев"

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 

Сайт на УНСС: unwe.bg 
Кандидат-студенти: priem.unwe.bg

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ:

Отдел "Кандидат-студенти": 
02/81-95-701

Център за прием на документи: 
02/81-95-704

ПРИЕМ БАКАЛАВРИ

"СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ  
И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА"
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ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ  
"СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА"

УНСС е с над 35 годишна тра-
диция при подготовката на 
висшисти със социологиче-
ско образование. Обучението 
е съобразено с практиката 
на водещи в социологията 
чуждестранни университе-
ти, но има и специфично пре-
димство – студентите полу-
чават солидна икономическа 
и хуманитарна подготовка. 
В първи и втори курс се изу-
чават не само социологиче-
ски дисциплини, но и универ-
ситетски курсове от про-
фесионалните направления 
“Икономика” и “Обществени 
комуникации и информацион-
ни науки”. Така завършващи-
те бакалавърска степен по-

лучават широко профилна теоретична и практическа подготовка, която 
дава възможност за продължаване на образованието в разнообразни ма-
гистърски програми в областта на социологията, икономиката и об-
ществените комуникации..
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В специалност “Социология” се обучават студенти, които след дипломира-
не могат успешно да се реализират на пазара на труда в социалната и ико-
номическата сфера, в бизнеса и публичната администрация като социолози 
или икономисти; експерти в министерства, ведомства и други институции 
на централната и местна власт; в корпорации, търговски дружества, фон-
дации и международни организации; в агенции за емпирични изследвания - со-
циологически, социални, маркетингови, връзки с обществеността, рекламни; 
специалисти в Агенцията по заетостта и бюрата по труда, Агенцията по 
социално подпомагане и нейните дирекции; анализатори в НОИ, НЗОК и тех-

СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ"



4

ните поделения; експерти в отдели по човешки ресурси; социални мениджъри 
в предприятия и фирми; специалисти в осигурителни, застрахователни, кул-
турни организации и др.

На успешно дипломиралите се студенти в образователно-квалификационна 
степен "бакалавър" се предлага да продължат обучението си в същата или 
друга специалност в образователно-квалификационна степен "магистър", а 
след дипломиране в нея - в образователно-научна степен "доктор"


